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Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 9 de janeiro de 2019  
  

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

Hora de abertura:17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
 

 

 

 
 
 

  

 



 

 

Ata n.º 1/2019 – Reunião 9 janeiro  2 

 

 
ATA N.º 1/2019 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 9 DE JANEIRO DE 2019 
 

No Centro Cultural de Brinches, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 9 de janeiro de 2019, 

pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aprovação da Ata n.º 26/2018 
De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, colocou-se à 
consideração a ata n.º 26, relativa à reunião realizada no dia 26 de dezembro, a qual foi previamente 
distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade, depois de efetuadas as alterações 
solicitadas pelo Sr. Vereador Manuel Soares. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 alínea 
o) e art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os 
seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação  

4. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2019 

5. Proposta de renovação de protocolo com a Associação Moura Salúquia  

6. Proposta de Acordo de Colaboração entre o Município de Serpa e a EDP Distribuição–

Energia,SA 

7. Proposta de protocolo de colaboração entre a Pedra Angular e o Município de Serpa – 15.ª 

Edição do Festival Terras Sem Sombra  

8. Eventos/iniciativas do Município em 2019 

9. Proposta – Autorização prévia de investimentos, tendo em vista o recurso a empréstimo de 

médio e longo prazo, para apoio à atividade económica no concelho de Serpa 

10. Descentralização de competências 

11. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 
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Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas 
das Santas Cruzes 

18992 
2018.12.26 

Baile  
Dia 31 de dezembro 

Ruido 20,00€ 

Comissão Festas 
Vales Mortos 

19107 
2018.12.28 

Baile 
Dia 19 de janeiro 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 

 

 

2. Licença de recinto improvisado  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, respeitante ao 

licenciamento de recinto improvisado: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Sociedade Recreativa 
de Vales Mortos 

Baile 
Centro Cultural de 

Vales Mortos 
 

18495 
2018.12.13 

29 dezembro 
 

2018.12.28 
 

 

 

3. Pedidos de autorização de queimadas  

De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento na respetiva 

câmara municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que o pedido apresentado pelo requerente deu 

entrada e a queimada realizou-se no período que decorreu entre a última reunião do Órgão Executivo e 

a atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi 

deliberado, por unanimidade, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º e Data 
Pretensão  

Dia da 
queimada 

Data do 
despacho 

Local da queimada 

Paulo Manuel Rocha 
Líbano Monteiro 

19001 
2018.12.26 

2018.12.26 2018.12.26 Herdade de Santa 
Maria 

 

 

4. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2019 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de 4.800,0€ (quatro mil e 

oitocentos euros), para o Conservatório Regional do Baixo Alentejo, respeitante à comparticipação 

anual desta autarquia, para 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Proposta de renovação de protocolo com a Associação Moura Salúquia  

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que o protocolo celebrado com a Associação Moura 

Salúquia, inicialmente assinado em 2010, carece de renovação anual (conforme cláusula 5ª), tendo a 

última renovação decorrido de 2014 a 2018. 

Destacar, no decurso do ano de 2018 e conforme relatório de atividades anexo, o desenvolvimento das 

seguintes atividades: 
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- dinamização do Núcleo de Apoio à Vitima, com atendimentos presenciais às quintas-feiras e 7 

processos abertos e em acompanhamento 

-ações de sensibilização para alunos das escolas do concelho sobre violência no namoro, 

igualdade de género e assertividade  

- participação  nas jornadas municipais pela igualdade 

- workshops para técnicos sobre os temas trabalho em rede e intervenção com crianças vítimas 

de violência sexual 

- participação no dia municipal pela igualdade mediante pintura, na piscina municipal coberta, 

dum mural alusivo ao tema 

- promoção da campanha do dia internacional para a eliminação da violência contra as 

mulheres 

 

O trabalho desenvolvido assentou no princípio da subsidiariedade e do trabalho em rede. 
Considerando a manutenção desta parceria fundamental ao trabalho desenvolvido junto da população 
alvo, nomeadamente na potenciação dos técnicos e reforço das respostas locais, ao nível da 
intervenção social, propõem a renovação anual deste protocolo (até dezembro de 2019).  
Destacam as seguintes ações: 
 - funcionamento do núcleo de apoio à vítima 

- sinalização do dia internacional da mulher 
- participação nas jornadas municipais pela igualdade 
(Workshops para crianças do pré-escolar, inscritas no prolongamento de horário, sobre 
igualdade de género) 
- participação nas jornadas sénior 
(ações de sensibilização para idosos/as e workshops para técnicos) 
- desenvolvimento de ações formativas, no âmbito da promoção da cidadania em contexto 
escolar, para as auxiliares de ação educativa do município 
- sinalização do dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres 
(ação de rua com distribuição de materiais sobre o tema) 
- colaboração na dinamização do plano municipal para a igualdade 

 
Para execução do presente protocolo, e conforme vigência anterior, propõe-se a transferência mensal 
de 88 euros (pedido de cabimento efetuado na I/67 de 2019).-------------------------------------------------------- 
 
Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, o relatório de atividades e avaliação, de 2014 a 
2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação 
Sobre o assunto foi deliberado, por unanimidade, renovar para o ano de 2019, o protocolo com a 
Associação Moura Salúquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
6. Proposta de Acordo de Colaboração entre o Município de Serpa e a EDP Distribuição–

Energia,SA 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo, a seguir transcrita, a celebrar com a 
EDP - Distribuição de Energia, SA respeitante à eletrificação da zona da Neta – Pulo do Lobo, no 
concelho de Serpa: 
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7. Proposta de protocolo de colaboração entre a Pedra Angular e o Município de Serpa – 

15.ª Edição do Festival Terras Sem Sombra  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a seguinte proposta de protocolo, a celebrar 

com a Pedra Angular, no âmbito da 15.ª edição do Festival Terras Sem Sombra: 

«Entre a Pedra Angular – Associação da Amigos do Património da Diocese de Beja, pessoa coletiva com o 

número de contribuinte 509665721, representada por ---------, com sede Rua Dr. Manuel de Arriaga, nº 11, em 

Santiago do Cacém, com o código postal 7540-183, Concelho de Santiago do Cacém, Distrito de Setúbal, 

doravante designada como Primeira Outorgante 

e 

o Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público, número 501112049, com sede em Praça da 

República, 7830-389 em Serpa, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Serpa, 

Tomé Alexandre Martins Pires, em execução da deliberação de Câmara de _____________, adiante 

designado como Segundo Outorgante; 

Considerando que: 

No âmbito da alínea u) do artigo 33º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal 

“Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o município”. 

A Pedra Angular – Associação da Amigos do Património da Diocese de Beja, é uma associação cultural 

e científica, sem fins lucrativos, que tem por objetivo o estudo, a salvaguarda, valorização e divulgação 

do património cultural e ambiental do Alentejo. À Pedra Angular, cabe também a organização do 

Festival Terras sem Sombra. 
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Cláusula 1.ª 

Objeto 

A presente proposta de Protocolo de Colaboração tem por objeto a concretização da parceria entre a 

Pedra Angular – Associação da Amigos do Património da Diocese de Beja e o Município de Serpa, para a 

realização das ações integradas na 15.ª edição do Festival Terras sem Sombra. 

Cláusula 2.ª 

Competências do Primeiro Outorgante 

No âmbito da presente proposta de Protocolo de Colaboração, a PEDRA ANGULAR, na qualidade de 

responsável pela realização do Festival Terras Sem Sombra, obriga-se a: 

1. Assumir a coordenação geral da produção e da realização dos concertos e das atividades de 

património e biodiversidade; 

2. Divulgar o Festival Terras sem Sombra através dos meios ao seu dispor; 

3. Promover e divulgar internacionalmente o Alentejo, os Municípios e as ações que integram a 15 .ª 

edição Festival Terras sem Sombra.  

4.  A   Pedra Angular, apresenta as declarações de inexistência de dívidas à Segurança Social e às Finanças. 

 

Cláusula 3.ª 

Competências do Segundo Outorgante 

No âmbito do presente Protocolo de Colaboração, o Município de Serpa, na qualidade de entidade 

responsável pela promoção e dinamização de atividades culturais dirigidas aos seus munícipes e 

visitantes, obriga-se a: 

1. Apoiar na promoção e divulgação das ações que integram a 15 .ª edição Festival Terras sem Sombra, 

nos canais de informação do município; 

2. Acompanhar o processo das ações da 15.ª edição do Festival Terras sem Sombra; 

3. O Segundo outorgante, atribui um apoio financeiro de 8.500,00 € (oito mil e quinhentos euros, isentos 

de IVA), para apoio à realização das ações da 15.ª edição do Festival Terras sem Sombra. 

4. O pagamento do apoio financeiro será efetuado, no valor de 100%, após a deliberação em Reunião de 

Câmara e a assinatura do presente Protocolo.  

 

Cláusula 4.ª 

Força maior/ Impedimentos 

1. Por motivos de força maior, como catástrofes naturais ou intempéries imprevistas, o evento poderá não ter 

condições de realização, não cabendo neste caso qualquer responsabilidade à Primeira Outorgante, 

devendo ser articulado entre as partes nova data de realização do evento nos 30 dias subsequentes à data 

inicialmente definida. 

2. Verificando-se, durante a vigência do presente protocolo, casos de força maior que impeçam o 
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cumprimento total ou parcial das obrigações das partes ou obriguem à suspensão da atividade realizada e/ou a 

realizar, haverá lugar à suspensão, total ou parcial, das correspondentes obrigações ou do protocolo, pelo 

período correspondente ao da duração do caso de força maior. 

3. Para efeitos do estipulado no número 1 do presente artigo, é considerado caso de força 

maior todo o evento imprevisível e insuperável cujos efeitos se produzem independentemente da 

vontade ou das circunstâncias pessoais das partes, tais como situações de catástrofe natural, atos de 

guerra, declarada ou não, de crise, de subversão, alteração da ordem pública, atos de terrorismo, bloqueio 

económico e incêndio. 

4. A parte que pretender invocar caso de força maior deverá, logo que dele tenha conhecimento, avisar 

por escrito a outra, indicando os seus efeitos na execução do protocolo. 

5. As partes obrigam-se a desenvolver as diligências necessárias para minimizar eventuais danos 

resultantes de um caso de “força maior”. 

 

Cláusula 5.ª 

Resolução 

1. A qualquer dos Outorgantes é legítima a resolução do presente protocolo, verificando-se incumprimento da 

parte contrária, mas sempre e quando o Outorgante faltoso esteja avisado das faltas por escrito do outro 

Outorgante e não haja retificado ou emendado a prática lesiva nos 05 (cinco) dias subsequentes à recepção do 

referido aviso, o qual deverá ser feito por carta registada com aviso de recepção para as moradas constantes no 

presente contrato. 

2. Caso a parte faltosa persista no incumprimento, ou o incumprimento não for suscetível de reparação, a outra parte 

poderá resolver o protocolo, com as inerentes consequências, mediante carta registada com aviso de recepção a 

enviar à parte faltosa. 

3. O incumprimento culposo, por parte de qualquer uma das partes, das obrigações assumidas no presente 

protocolo, constitui a parte faltosa na obrigação de indemnizar a parte contrária por todos os danos 

emergentes e lucros cessantes, nos termos gerais do direito. 

 

Cláusula 6.ª 

Alteração do Protocolo e não exercício de direitos 

1.Qualquer alteração ou aditamento ao presente protocolo deverá revestir a forma de documento escrito assinado 

pelos representantes das Partes. 

2.Poderão ser aditados ao presente protocolo quaisquer anexos, desde que assinados e rubricados por ambas as 

Partes, os quais farão parte integrante do mesmo. 

3.O não exercício, por qualquer uma das Partes, dos direitos e faculdades emergentes do presente 

protocolo, em nenhum caso poderá significar renúncia a tais direitos ou faculdades ou acarretar a sua caducidade, 

pelo que os mesmos manter-se-ão válidos e eficazes, não obstante o seu não exercício. 
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Cláusula 7.ª  

Lei e Foro 

1.O presente protocolo encontra-se sujeito à lei portuguesa. 

2.Em caso de litígio ou disputa quanto à execução, interpretação, aplicação ou integração do presente Protocolo, as 

Partes em litígio diligenciarão, por todos os meios de diálogo e modos de composição de interesses, de forma a obter 

uma solução concertada para a questão. 

3.Quando não for possível uma solução amigável e negociada, nos termos do número anterior, qualquer das Partes 

poderá, a todo o momento, recorrer a arbitragem, nos termos da Lei. 

 

Pelos Outorgantes foi declarado que aceitam o presente acordo nos termos exarados e que possuem perfeito 

conhecimento  do  seu  conteúdo  e  das condições a que se vinculam. 

 

Santiago do Cacém, _____ de janeiro de 2019. 

Primeiro Outorgante O Segundo Outorgante 

Pedra Angular Município de  Serpa» 

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente informou sobre uma deslocação a Washington com o grupo coral, no âmbito deste 

protocolo, numa ação de promoção, tendo o Sr. Vereador António Mariano referido que os eleitos do PS 

votaram favoravelmente este protocolo, mas alertam para a necessidade de salvaguardar os reais 

interesses da autarquia, tendo em conta algum histórico desta associação. ------------------------------------------ 

 

 

8. Eventos/iniciativas do Município em 2019 

A Câmara Municipal tomou conhecimento das datas de realização dos principais eventos/iniciativas, a 

realizar pela autarquia no corrente ano de 2019: 

 

 
 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais referiu o facto de que não consta do agendamento dos eventos, a feira 

equestre, ligada também à agricultura, como já se tinha falado numa reunião da Câmara, tendo o Sr. 

Presidente respondido que se prevê para o último fim-de-semana de outubro, não a feira propriamente 
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dita, mas uma iniciativa do ponto de vista teórico, em que se debate esse evento ligado à 

agriculura/agrotransformação e turismo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Proposta – Autorização prévia de investimentos, tendo em vista o recurso a empréstimo de 

médio e longo prazo, para apoio à atividade económica no concelho de Serpa 

A situação financeira do município de Serpa encontra-se equilibrada, permitindo a concretização de uma 
política sustentada de investimento em prol da melhoria da qualidade de vida das populações. 
Respeitando o que são as suas prioridades de atuação, o município de Serpa mantém uma postura de 
aproveitar as disponibilidades de fundos comunitários e outros meios financeiros para alavancar a 
concretização dos seus objetivos.  
 
Tendo em consideração que o ritmo dos processos de candidatura nem sempre são compatíveis com a 
necessidade de realização de determinados projetos, e que o montante do financiamento não cobre a 
totalidade dos investimentos, entende este município que dispondo de capacidade de endividamento a 
deve aproveitar. No âmbito das políticas definidas pelo município, assume relevância dar continuidade à 
estratégia de desenvolvimento do concelho e da região, através do incremento do sector agroalimentar, 
melhorando as condições para o crescimento das empresas existentes e para o surgimento de novas. É 
nesta perspetiva que se inserem a Expansão da Zona Industrial de Serpa, na qual se estima um 
investimento de 2.527.365 euros e a criação do Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo em Serpa 
para o qual se estima um investimento de 1.998.563 euros. 
 
Tendo presente que o valor global dos dois investimentos 4.525.928 € ultrapassa os 10% das despesas de 
investimento previstas no orçamento de 2019, são os referidos investimentos submetidos a autorização 
prévia da Assembleia Municipal. 
 
Neste sentido e com recurso a empréstimos de médio e longo prazo, o município de Serpa pretende 
concretizar dois empréstimos, um no montante de até 300.000 euros e outro no montante de até 250.000 
euros para as intervenções que acima se referiram. Mais se acrescenta que os empréstimos se destinam a 
financiar o início das obras e posteriormente parte da contrapartida nacional do financiamento comunitário. 

 
Não obstante os empréstimos nos termos da alínea a) do ponto 5 do artigo 52.º da lei 73/2013 na sua 
versão atual, poderem não contar para o limite da dívida total, dado ter como objetivo principal servir 
de contrapartida nacional a financiamento comunitário, informa-se que neste momento a margem 
para recurso a empréstimos corresponde a 2.251.604,15. Por não existiram ainda dados disponíveis 
relativos a 31/12/2018 que permitam aferir a montante de endividamento disponível a 1 de janeiro de 
2019, apresenta-se em anexo a Ficha do Município relativa ao 3º trimestre de 2018 que evidencia 
uma capacidade líquida de endividamento de 2.251.604 € a 1 janeiro de 2018, tendo a mesma 
crescido para 2.977.253 € a 30 de setembro. 
 
Proponho por isso à Câmara Municipal que aprove a presente proposta, para que nos termos do 
ponto 2 do artigo 51 da Lei 73/2013 na sua redação atual, seja submetida à assembleia municipal de 
Serpa para concessão de autorização prévia dos investimentos a realizar. 
 
Após a obtenção da autorização prévia, a câmara submeterá à assembleia municipal nos termos da 
lei citada, as diferentes propostas relativas aos empréstimos, bem como o quadro atualizado do limite 
de endividamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Intervenções 

O Sr. Vereador Manuel Soares informou que os eleitos do PS irão votar favoravelmente este assunto, 

porque se trata de empréstimos relacionados com o desenvolvimento económico, algo que sempre têm 

reivindicado e acrescenta que, se fosse opção do PS, o timing teria sido diferente, pois fizeram-se 

anteriormente opções que levaram ao endividamento da autarquia a um nível tal, que agora obriga ao 

recurso deste empréstimo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 73/2013, de 12 de setembro, o Órgão Executivo deliberou, por 

unanimidade solicitar à Assembleia Municipal a autorização prévia dos investimentos a realizar, conforme 

acima exposto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Transferência de competências  

1. A Lei da transferência de competências para as autarquias (50/2018) e a de alteração à Lei do Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (51/2018), aprovadas no final da sessão 

legislativa, confirmam a consagração do subfinanciamento do poder local e a transferência de encargos 

em áreas e domínios vários, colocando novos e sérios problemas à gestão das autarquias e, sobretudo, à 

resposta aos problemas das populações. 

 

Não pode deixar de ser considerado, aliás, o conjunto de riscos associados à legislação agora em vigor 

que, no ato de promulgação, o Presidente da República referenciou: 

- a sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias locais de atribuições até este 

momento da Administração Central; 

- o inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de responsabilidades do Estado; 

- a preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias locais; 

- a exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência mediata no rigor das finanças 

públicas; 

- o afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial o seu papel, sobretudo 

olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas. 

 

Por si só, o público reconhecimento destes riscos é prova bastante das insuficiências e erradas opções 

adotadas na Lei. 

 

Acresce que, em praticamente todos os domínios, apenas são transferidas para as autarquias 

competências de mera execução, o que as coloca numa situação semelhante à de extensões dos órgãos 

do Poder Central e multiplica as situações de tutela à revelia da Constituição, contribuindo para corroer a 

autonomia do Poder Local. 

 

2. O carácter atrabiliário que rodeou o processo que conduziu à lei 50/2018, a começar nas 

incongruências do texto da Lei, teve expressão no próprio debate e aprovação do Orçamento do Estado 

para 2019 no qual foram rejeitadas propostas essenciais à concretização da transferência de 
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competências. Não deixa de ser significativo que o artigo da proposta de Lei sobre o Fundo Financeiro de 

Descentralização que remetia (abusiva e ilegalmente, sublinhe-se) para diplomas do Governo a afetação 

dos meios financeiros tenha sido eliminado. A eliminação deste artigo, traduzindo de forma clara a rejeição 

da Assembleia da República à pretensão do Governo de decidir dos montantes a transferir para o 

exercício das competências, só pode ser lido como um impedimento de facto à sua concretização em 

2019. Para lá das razões mais substanciais quanto ao conteúdo e natureza do processo, este facto só por 

si justifica que o município rejeite responsabilidades relativamente às quais não há qualquer garantia legal 

de virem acompanhadas de meios financeiros.   

 

3.  A lei 50/2018 prevê que os termos concretos da transferência em cada área resultarão de Decreto-Lei a 

aprovar pelo Conselho de Ministros. 

 

Porém, estabelece que essa transferência se possa fazer de forma gradual e confere às autarquias a 

faculdade de optarem por adiar o exercício das novas competências por deliberação das suas 

assembleias, comunicando a sua opção à DGAL nos seguintes termos:  

 

 Até 15 de Setembro de 2018, as autarquias que não pretendam a transferência em 2019; 

 Até 30 de Junho de 2019, as autarquias que não pretendam a transferência em 2020. 

 

A partir de 1 de janeiro de 2021 a Lei considera transferidas todas as competências. 

 

Vários municípios deliberaram atempadamente nos termos previstos na Lei, aliás os únicos em vigor. As 

pressões então dirigidas sobre as autarquias, invocando interpretações abusivas da legislação ou dando 

como inútil as deliberações que a própria Lei estabelecia levou a que muitos municípios, mesmo os que 

afirmavam discordância com a transferência de competência se acomodaram à operação desencadeada 

pelo MAI, tivessem decidido não se pronunciar. 

 

4. A apreciação geral sobre o processo, o conjunto de implicações financeiras, humanas e organizacionais, 

a ausência de conhecimento sobre as matérias a transferir, as condições e as suas implicações (só 

descortináveis com a publicação de cada um dos Decretos-Lei) deviam ter conduzido a que, 

responsavelmente e na defesa dos interesses quer da autarquia quer da população, se rejeitasse a 

assunção a partir de 1 de janeiro de 2019, das novas competências.  

 

Foi isto que o município de Serpa, responsavelmente fez. A justeza da decisão é aliás confirmada pelos 

desenvolvimentos do processo designadamente com a publicação dos diplomas sectoriais. Na verdade, 

estes diplomas subvertem prazos legais, confundem datas de entrada em vigor (em que são omissos) com 

produção de efeitos. Entretanto a própria natureza dos diplomas sectoriais e a sua redação recomendam 

que, sem prejuízo da deliberação adotada em setembro passado, se confirme de novo – agora já não 

apenas referente à recusa de assunção das competências em 2019, mas também para 2020 – a clara 

posição deste município face a este processo.   
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 Intervenções  

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que, pese embora entendam a boa intenção na transferência de 

competências, mas consideram que o assunto não tem sido tratado da melhor forma, pelo que, irão 

abster-se na votação e esperar que até 2021 se consigam clarificar as situações e tudo esteja melhor 

definido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Atendendo aos considerandos acima referidos, a Câmara Municipal deliberou por maioria, com as 

abstenções dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, propor que a Assembleia Municipal delibere: 

 

1. Rejeitar, reafirmando a deliberação legalmente adotada em setembro de 2018, a assunção, em 

2019 e em 2020, das competências transferidas por via dos decretos-lei sectoriais: 

 DL 97/2018, de 27 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres; entretanto publicados que o 

Governo tem em elaboração; 

 DL 98/2018, de 27 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou 

azar e outras formas de jogo. relativo à autorização de exploração das modalidades afins de jogos  

 DL nº. 99/2018 de 28 de novembro - concretiza a transferência de competências para as 

entidades intermunicipais no domínio da promoção turística; 

 DL nº. 100/2018 de 28 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio das vias de comunicação; 

 DL nº. 101/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais e das entidades intermunicipais no domínio da justiça; 

 DL nº. 102/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

das entidades intermunicipais no domínio dos projetos financiados por fundos europeus e dos 

programas de captação de investimento; 

 DL nº. 103/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais e das entidades intermunicipais no domínio do apoio aos bombeiros voluntários; 

 DL nº. 104/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio das estruturas de atendimento ao cidadão; 

 DL nº. 105/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da habitação; 

 DL nº. 106/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da gestão do património imobiliário público sem utilização; 

 DL nº. 107/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio do estacionamento público. 

 

2. Reclamar: 

- da Assembleia da República que delibere no processo de apreciação parlamentar já requerido a 

cessação de vigência destes diplomas; 
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- o inicio de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da criação das regiões 

administrativas; 

- a reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações;  

- o encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da sua plena 

autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são hoje as atribuições do poder 

local e as competências dos seus órgãos; 

- a identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se adequam ao nível 

municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado (designadamente a sua universalidade) 

e sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados e não pretexto para a desresponsabilização do 

Estado por via de um subfinanciamento que o atual processo institucionaliza. --------------------------------------- 

 

 

11. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 4, referente ao dia 8 de 

janeiro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 749.612,77 (setecentos e quarenta e nove 

mil, seiscentos e doze euros e setenta e sete cêntimos) e 209.534,10 (duzentos e nove mil, quinhentos e 

trinta e quatro euros e dez cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

orçamentais, respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente informou que até final do corrente mês 

será enviado um relatório, sobre o mau estado de conservação em que se encontra a estrada de 

Serpa/Brinches e solicitar informação sobre as intervenções que se pretendem fazer no nosso concelho e 

qual a data prevista para essas mesmas intervenções. -------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais interveio para dizer que, na sequência do assunto que foi abordado na última 

reunião do Executivo, respeitante ao email enviado pela Junta de Freguesia de Pias sobre a visita dos 

vereadores do PS aos antigos casões da UCP, solicita que a resposta do PS à Junta de Freguesia seja 

incluída na ata desta reunião, uma vez que o email da Junta de Freguesia também consta da ata da 

anterior reunião. 

O Sr. Presidente informou que também foi enviada hoje para a Câmara essa informação  

 

 

Email do PS para a Junta de Freguesia de Pias: 
"Bom dia, 
Exmo Senhor Presidente da Junta de freguesia de Pias,  
 
Relativamente ao email enviado por vossa Exª ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Serpa sobre o 
sucedido no dia 12 do corrente mês, visita dos Vereadores realizada à freguesia de Pias, antigas 
instalações da UCP – Esquerda Vencerá, dizer que nos parece, que deva considerar como "....prática de 
eventuais atos ilícitos contra esta autarquia,......desconsideração pela mesma....".  
 
Em momento algum, quiseram os Vereadores do PS invadir a "privacidade" das instalações da Junta de 
Freguesia, muito menos consideramos que foram praticados atos ilícitos. 
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Considerando, e independentemente da nossa representação no órgão do município sem assumir qualquer 
pelouro, que a Lei que confere aos titulares do direito de oposição o direito à informação 
(independentemente de qualquer requerimento), nos permite tal procedimento. 
 
Assim, lamentando a postura adotada pelo Sr Presidente, em nome dos 3 Vereadores do PS, pedir 
desculpa do sucedido, na certeza que futuramente será previamente avisado da visita." 
 
 
Email da Junta de Freguesia de Pias para o PS: 
 
"Exma Sr.ª Vereadora Paula Pais. 
 
Agradeço desde já a resposta ao email por nós enviado. 
 
Para a Junta de Freguesia de Pias este é um assunto encerrado. Não gostámos da forma adotada pelos 
Srs. Vereadores do Partido Socialista para a entrada nas antigas instalações da UCP – Esquerda Vencerá 
e por isso manifestámos o nosso desagrado. 
 
No entanto, e como termina o seu email a lamentar a postura por mim adoptada, é-me inevitável deixar a V. 
Exa. algumas considerações que sustentam essa mesma postura: 
 
• A Sr.ª Vereadora Paula Pais, bem como os restantes seis elementos do órgão 
executivo (independentemente de assumirem, ou não, pelouros) são eleitos na Câmara Municipal de 
Serpa, logo, todos os direitos que a Lei lhes consagra emanam e restringem se ao exercício das funções do 
órgão que legitimamente representam. 
 
• A Junta de Freguesia de Pias é um órgão autárquico autónomo e independente, não existe por isso 
qualquer tipo de hierarquia ou subserviência para com os eleitos da Câmara Municipal de Serpa. 
 
• As antigas instalações da UCP – Esquerda Vencerá são propriedade privada da Junta de Freguesia de 
Pias, logo, a entrada nesse equipamento, bem como a captação e publicação de imagens do mesmo, sem 
o consentimento ou autorização por parte da Junta de Freguesia de Pias, para além de ser um ato 
desrespeitoso, poderá ser considerado um ato ilícito à luz do nosso Código Penal.  
 
Como anteriormente disse, considero que a vossa ação (entrada, captação e publicação de imagens, sem 
o prévio consentimento ou autorização), foi no mínimo desrespeitosa para a junta de freguesia que presído, 
ainda mais, quando essa situação era facilmente evitável (teríamos prontamente acedido ao vosso pedido, 
caso o tivessem efetuado).  
 
Não pretendia com o email anterior, nem pretendo com este, transformar esta questão numa tempestade 
num copo de água, muito menos pretendo transformar a mesma numa questão jurídica. 
 
A única pretensão que desde o início tenho é em garantir que no futuro situações idênticas não se repitam.  
 
Termino, tal como no email anterior, mostrando a nossa inteira disponibilidade, caso a mesma seja 
solicitada, em acompanhar futuras deslocações à freguesia de Pias por parte de todos eleitos nos órgãos 
autárquicos do nosso concelho. 

 
Com os melhores cumprimentos,  
António Moita  
 Presidente " 
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A Sr.ª Vereadora Paula Pais interveio novamente para solicitar o ponto da situação das duas ETAR’s que 

estevam em fase de testes. Refere que, em março do ano passado, o PS apresentou uma proposta para a 

constituição do Conselho Municipal de Segurança, tendo o Presidente respondido que iriam analisar o 

assunto, mas passados dez meses não houve resposta sobre esse assunto. 

Agradece ainda as respostas que foram prestadas a outros assuntos que têm sido expostos, mas lembra 

que existe um pedido de listagem do património municipal, para se tentar perceber o que é propriedade da 

Câmara e o que pertence às Juntas de Freguesia, que foi solicitado numa reunião de 7 de março de 2018, 

mas que ainda não foi prestado esse esclarecimento. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Relativamente às ETAR’s, o Sr. Presidente disse que iria pedir aos respetivos serviços, um ponto da 

situação e sobre o património, existe dificuldade em conseguir uma listagem atualizada, mas teremos que 

enviar a informação de que dispomos.  

Sobre a questão do Conselho Municipal de Segurança, diz que existe um programa/planeamento feito 

sobre os conselhos municipais que se pretendem constituir entre 2019 e 2020 e irá enviar aos eleitos essa 

programação, para conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares recordou que, há um ano atrás, na reunião da Câmara que se realizou em 

Brinches, falou-se na obra da estrada do rio e pergunta em que situação se encontra o assunto e 

questionou também sobre o arranjo da rua do centro de saúde (Rua de Santo António). Solicita ainda o 

ponto da situação do plano de intervenção nas ruas e caminhos municipais.  

Congratula-se ainda com o facto de ter sido colocada a proteção no jardim de Brinches, para evitar o 

acesso direto à estrada, conforme tinham solicitado. ----------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, em relação ao plano de intervenção, o que se perspetiva é fazer a volta a todo 

o concelho, iniciando-se em Pias, a curto prazo, na Rua Jogo dos Paus, seguindo-se a Rua da Bica e Rua 

do Outeiro, em Vila Verde de Ficalho e depois A-do-Pinto, Santa Iria e Vales Mortos e em Serpa será a 

Rua dos Fidalgos e Rua das Portas de Beja e só depois se regressa a Brinches.  

Sobre os caminhos municipais, a obra maior será a continuidade da Estrada da Penalva. Efetuaram-se 

também reparações de caminhos em Vale de Vargo e nos próximos dias passaremos para Pias, depois 

Brinches e Serpa.  

Sobre a estrada do rio, que liga aos Moinhos Velhos, está identificada para intervenção, existindo vontade 

de melhorar essa ligação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano alertou para o facto de, na entrada do Cangueiro, em Brinches, devido às 

raízes das árvores, o pavê foi levantado. Referiu ainda, que esteve presente na última reunião da 

Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, tendo sido 

levantadas algumas questões, entre elas, a situação em que se encontra o cine teatro de Vila Nova de 

S.Bento, o pano não funciona, problemas com o piso do palco e com a climatização, além da necessidade 

da pintura exterior. 

Por outro eleito, foi levantada a questão do trânsito, nomeadamente na Rua de Paimogo, que por vezes, a 

circulação é caótica, devido aos estacionamentos.  
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O Salão Polivalente de Vale de Vargo também está a necessitar de obras, nomeadamente na cobertura e 

lembra que, na reunião de 7 de março de 2018, falou-se sobre a situação do amianto neste Salão 

Polivalente e questiona se está a ser feito algo sobre esse assunto.  

 

No que diz respeito à colocação de gaiolas para os pombos, colocadas na escola do 1.º ciclo de Vila Nova 

de S.Bento, refere que em Serpa e Pias, também seria vantajoso a colocação dessas gaiolas.  

Pergunta ainda em que situação se encontra a eletrificação do Salão Polivalente de A-do-Pinto e a 

questão do ar condicionado.  

Refere que um dos grandes problemas no nosso concelho, é a falta de pessoal, que se reflete na limpeza 

das vias, mas como existe uma varredoura que faz a limpeza em Serpa, questiona se não poderia também 

prestar serviço nas freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre a limpeza nas freguesias, o Sr. Presidente respondeu que há uma verba que o município transfere 

todos os meses para as Juntas de Freguesia, para que seja feita a limpezas nas respetivas freguesias. 

Sabemos que as Juntas têm também dificuldades em termos de pessoal e a Câmara tem colaborado no 

que é possível, cedendo alguns funcionários durante determinado tempo e está também a prestar apoio 

nos concursos de admissão de pessoal para as Juntas de Freguesia.  

Em relação ao cinema de Vila Nova e Salão Polivalente de Vale de Vargo, diz que são dois equipamentos 

em que a autarquia está a tentar obter financiamento, analisando a possibilidade de se efetuar 

candidaturas, como já se fez para a Sociedade 1.º de Junho Brinchense e também está a ser equacionada 

uma intervenção para melhoria do espaço do Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho.  

Sobre as gaiolas para os pombos, diz que podemos informar sobre o sitio em que se encontram instaladas 

e informa que já se solicitou orçamento para a aquisição de mais gaiolas.  

Quanto ao trânsito na Rua de Paimogo, é um assunto a analisar em conjunto com outros, quando se 

realizar a reunião agendada para o mês de janeiro, com a GNR e os Bombeiros. 

No que diz respeito às questões sobre o salão polivalente de A-do-Pinto, enviaremos depois informação 

com o ponto da situação deste assunto.  

Sobre a situação dos pavês, está a ser pensada uma solução para esse problema e também para a zona 

do acesso ao cemitério, que tem atualmente o mesmo problema. ------------------------------------------------------- 

 

Período de Intervenção do Público  

Começou por usar da palavra o Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S.Bento, tendo iniciado 

a sua intervenção, desejando um Bom Ano e agradece ao Vereador António Mariano pelas questões que 

abordou relativamente a Vila Nova de S.Bento e  aos Vereadores Carlos Alves e Francisco Godinho, pela 

sua cordialidade no tratamento das questões que tem vindo a abordar nas reuniões do Executivo. 

De seguida, fez a leitura do seguinte excerto da ata da reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 25 

de maio de 2016:  

«Interveio ainda o Sr. Domingos Godinho tendo começado por agradecer a reparação dos sinais de trânsito 

na sequência da sua intervenção numa anterior reunião da Câmara.  

Pergunta se existe alguma previsão para a requalificação da Rua Alberico Nunes Figueiredo, em Vila Nova 

de S.Bento, uma vez que se encontra em mau estado de conservação. Alerta ainda para a necessidade de 

colocação de papeleiras nas ruas da localidade de Vila Nova. 
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O Sr. Presidente respondeu que, em conjunto com a União de freguesias, a Câmara irá fazer uma 

transferência de verbas para a reparação de uma rua nessa localidade e a rua mencionada pelo munícipe 

já tinha sido sinalizada pela União de Freguesias, como sendo uma rua prioritária. No que diz respeito às 

papeleiras, informa sobre os equipamentos urbanos que a Câmara pretende adquirir.» --------------------------- 

 

Diz que, em 2019, as papeleiras ainda não existem e a transferência de verba não foi efetuada.  

 

Fez ainda a leitura da sua intervenção e resposta do Sr. Presidente, na reunião da Câmara Municipal de 

17 de outubro de 2018: 

 

«Interveio em seguida o Sr. Domingos Godinho para manifestar a sua opinião relativamente às 

intervenções dos Vereadores do PS, que considera raras em relação às localidades de A-do-Pinto e Vila 

Nova de S.Bento e em relação a esta última apenas ouviu um pedido para a colocação de numeração 

romana no depósito. 

Em relação a Vila Nova de S.Bento, voltou a falar sobre a Rua Albérico Figueiredo, dizendo que, desde que 

comprou o café que tem batalhado para que a rua fosse arranjada e recentemente começou o arranjo 

dessa rua, mas considera que deveriam ter tomado medidas quando ocorreram as chuvadas na passada 

sexta feira, pois já estava previsto a passagem do furacão e por pouco que o café não ficou inundado e 

questionou sobre o prazo de execução desta obra. ------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente diz que tenta-se sempre fazer o melhor, nenhum eleito está aqui pela localidade onde 

nasceu ou onde mora, mas sim por todo o concelho. Sobre o furacão que estava previsto, informa que 

tivemos uma equipa de prevenção desde as 16H00 e até que fosse necessário, em função da classificação 

dos avisos da Proteção Civil. Quanto ao prazo de execução da obra nessa rua, está previsto a sua 

conclusão antes do Natal.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Refere que não ficou em ata, a resposta do Sr. Presidente quando disse que a obra iria começar no dia 13 

de novembro, mas tem conhecimento que o acordo com a empresa foi assinado no dia 6 de novembro. 

Considera que a obra foi programada “à toa”, sem que ainda tivessem comprado o tout venant e 

presentemente, a obra da rua nem está a meio e os trabalhadores já lá não estão, e considera que essa 

situação tem provocado prejuízo aos comerciantes e transtorno aos moradores. Considera que a Câmara 

também deveria compensar esses comerciantes, da mesma forma que compensou os comerciantes do 

mercado municipal de Serpa, com as isenções de pagamento das rendas.  

Diz ainda que já pensou em chamar a comunicação social para tornar púbico a situação das obras 

naquela rua, mas quis primeiro abordar o assunto na reunião pública da Câmara e termina a sua 

intervenção, dizendo que o Presidente da Câmara deveria demitir-se. ------------------------------------------------- 

  

O Sr. Presidente respondeu às questões concretas que foram abordados pelo munícipe, começando por 

informar que a transferência de verba foi efetuada, tal como é efetuada para as outras freguesias, em 

função do número de habitantes e que se destinam a pequenas reparações nas freguesias, mas não são 

para fazer requalificações nas ruas, conforme a obra que está a decorrer na Rua Albérico Figueiredo. 

Sobre a questão das papeleiras, não está em causa apenas a sua aquisição e colocação, tem também 
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que ser equacionada a capacidade de limpeza, de recolha desse lixo e o seu uso também depende muito 

da educação e civismo das pessoas.  

Quanto à questão de ter dito que a obra começava no dia 13 de novembro, foi com base na data indicada 

pela empresa, num documento que enviou para a Câmara Municipal. Diz ainda que a autarquia continua 

em conversações com a empresa, numa tentativa de resolver os problemas que surgiram e dar 

continuidade aos trabalhos, com a maior brevidade possível. 

Termina, dizendo que pode o munícipe ter a certeza que não irá demitir-se, pois ocupa um lugar que é seu 

por legitimidade, por vontade manifestada nas urnas pelos eleitores. Considera que pode e devem existir 

opiniões contrárias, mas irá continuar a cumprir o compromisso que assumiu e a trabalhar com o mesmo 

empenho e da forma honesta e humilde, como sempre fez. --------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção da Sr.ª Ana Fonseca, residente em Brinches que começou por agradecer o 

pedido efetuado para a colocação de uma vedação de segurança no jardim de Brinches e pergunta se a 

solução adotada é viável para garantir a segurança das crianças, face à proximidade do jardim com a 

estrada e considera que a sinalização existente na estrada é pouca e talvez melhorasse a situação se 

fossem colocadas umas lombas, para obrigar à diminuição da velocidade de circulação das viaturas 

naquela zona.  

Pergunta ainda qual a entidade competente onde se possa fazer queixa, devido à existência de dejetos de 

animais nas ruas, no sentido de saber de quem é a responsabilidade sobre essa situação.  

 

O Sr.Presidente diz que a solução adotada, proposta pelos técnicos, melhora as condições de segurança. 

Quanto à entidade competente sobre o assunto dos dejetos de animais na via pública, refere que a 

autarquia tem um regulamento, em que os donos dos animais podem ser autuados, se forem apanhados 

na situação de não recolher da rua esses dejetos, mas isso implica a disponibilização de fiscais em 

número mais elevado do que aqueles que a Câmara dispõe e o que se tem feito são campanhas de 

sensibilização, apelando à cidadania e respeito pelos outros e pelo ambiente e o que se pode continuar a 

fazer vai nesse sentido, de aumentar e melhorar as campanhas de sensibilização.  

 

Interveio também a Sr.ª Carla Serra, em representação da Junta de Freguesia de Brinches, para 

agradecer a presença da Câmara Municipal nesta freguesia, no âmbito das reuniões descentralizadas e 

aproveita para desejar a continuidade de um bom trabalho e de um Bom Ano de 2019.  

 

Interveio por último o Sr. Presidente da Câmara para agradecer a presença do público nesta reunião do 

Executivo e a colaboração prestada pela Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------ 

 

 
Informações prestadas aos eleitos por email: 

1. «Relativamente ao assunto exposto pelo Sr. Guilhermino na reunião da Câmara Municipal, 
realizada na Mina da Orada, sobre a deposição de entulhos, informa-se V.Exas. para 
conhecimento que, contatado o Serviço de Fiscalização da Divisão de Urbanismo e Ordenamento 
do Território, os quais se deslocaram ao local, constatou-se que os entulhos haviam sido 
removidos, pelo que se considera o oficio enviado ao munícipe, sem efeito, sendo dado 
conhecimento ao Sr. Guilhermino Ângelo.»  
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2. «Na sequência do pedido efetuado pela Sr.ª Vereador Paula Pais, na reunião de 12 de dezembro, 

relativamente ao balanço do Cante Feste, informa-se o seguinte: 
 

A reunião de avaliação do evento realizou-se a 30 de novembro de 2018 e estiveram presentes a 
Vereadora da Cultura e os técnicos envolvidos na organização, e o balanço sobre a realização do 
evento e sobre o novo formato, de modo geral, foi bastante positivo.  
 
Desta feita, segundo informação dos técnicos, e após aferição de opiniões junto dos grupos corais e 
dos 9 empresários dos estabelecimentos aderentes à Rota do Cante, atesta-se que a forma como o 
evento foi organizado agradou a grande parte dos envolvidos. 
 
Do relatório de avaliação do Cante Fest 2018, constam ainda as seguintes considerações (pontos 
fortes e constrangimentos): 
 
- A promoção e divulgação do evento nos dias 9 e 10 de novembro, junto de jornalistas convidados 
pela autarquia a visitarem o concelho, confirma-se como uma iniciativa bem conseguida e a repetir em 
futuros eventos, pela possibilidade de contato dos intervenientes com as realidades culturais e sociais 
do concelho, o que se considera fator de motivação para os media locais e nacionais; 
 
- O espaço wasabi foi unanimemente considerado um bom espaço de acolhimento do evento, mas 
considerou-se que ficou um pouco aquém da  sua potencialidade, uma vez que os grupos corais 
terminavam cedo a sua atuação, o que não contribuiu para que o público se mantivesse no local. Os 9 
produtores locais (4 de vinhos, 2 de queijo e 2 salsicharias e 1 de pão) apreciaram a organização do 
espaço mas realçaram também a ausência de grupos e público a partir das 18h; 
 
- O concerto alusivo ao Cancioneiro de Manuel Dias Nunes, realizado no dia  24, na igreja de S. Paulo, 
encomendado especialmente para o efeito pela autarquia ao Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo, considera-se ter corrido muito bem, acima das expetativas, com casa cheia e a presença de 
muitos forasteiros, apesar das condições climatéricas desfavoráveis; 
 
- A iniciativa do dia 26, dedicado ao Cante no Feminino, teve a presença dos grupos corais femininos 
do concelho, do Movimento Democrático de Mulheres e da Dr.ª Clara Santa Rita, que apresentaram 
comunicações reflexivas sobre a temática, e teve boa adesão do público; 
 
- O dia 27,  a data do reconhecimento do Cante como Património Cultural Imaterial pela UNESCO, foi 
assinalado com a entrega de medalhas por parte do município às entidades que tiveram uma 
participação mais direta na organização do dossier de candidatura do Cante, e todos os presentes 
reafirmaram o orgulho pelo acontecimento que reconhece o esforço e o trabalho coletivo do povo 
alentejano; 
 
- Manter a parceria com a Casa do Alentejo para a realização do 1.º dia do evento; 
 
- Promover mais ativamente a confraternização dos grupos, acabando (ou cruzando) as atuações num 
espaço que poderá ser o wasabi (caso se mantenha), a Praça da República ou outro; 
 
- Encurtar as rotas, podendo até dar azo a desfiles que podem ser originados de diversos pontos da 
cidade, confluindo num ponto final; 
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- Atuações informais, com seletividade, talvez com contrapartidas dos estabelecimentos aderentes, 
originando um compromisso com a CMS para que não se verifique escassez na alimentação 
fornecida; 
 
- Definidos os percursos, deverá fazer-se um levantamento do reforço da iluminação pública, tendo em 
conta que muitos dos cantadores são de fora e desconhecem a cidade -  e também têm, por norma, 
idade bastante avançada; 
 
- As atuações formais no salão da CMS, capela do Mosteirinho e salão da banda, são uma aposta 
ganha como salas de concerto; 
- Manutenção do espaço wasabi como mostra e venda de produtos locais; 
 
- Se as condições climatéricas o permitirem, o largo Condes de Ficalho é um ponto de excelência para 
reunião, tendo como apoio o espaço wasabi; 
 
-Os espaços formais funcionaram muito bem como auditórios, não só devido à acústica, mas também 
à solenidade que prestam ao evento. É a união perfeita entre património imaterial e edificado, 
valorizando assim o palco do Cante Fest: o centro histórico. A manter e, se possível, aumentar; 
 
- Foram criados procedimentos e modelos organizativos, que a manter-se o formato, poderão ser 
considerados agilizadores do processo de realização do Cante Fest.» 

 
 

3. «Relativamente à questão colocada pelo Sr. Daniel Veiga, na sessão da Assembleia Municipal 
realizada no dia 29 de junho, relativamente ao ponto da situação do processo do terreno onde se 
situa uma creche inacabada (loteamento da zona do moinho, em Serpa), informa-se que o 
processo foi entregue ao Dr. Arlindo Amaral para promover a necessária ação judicial e apesar de 
muita insistência, o processo não teve desenvolvimento e recentemente, prescindiu-se dos seus 
serviços, tendo o processo sido entregue à Drª Raquel Bastos.  
Após estudo do processo, sugeriu que se procedesse à notificação da empresa proprietária do 
imóvel, concedendo prazo para reiniciar as obras, sob pena de recurso à via judicial. Os serviços 
jurídicos estão a proceder conforme sugerido.» 
 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto no n.º 4 

do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em minuta, por unanimidade, 

os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação  

4. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2019 

5. Proposta de renovação de protocolo com a Associação Moura Salúquia  

6. Proposta de Acordo de Colaboração entre o Município de Serpa e a EDP Distribuição–Energia,SA 

7. Proposta de Protocolo de Colaboração entre a Pedra Angular e o Município de Serpa – 15.ª 

Edição do Festival Terras Sem Sombra  
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8. Eventos/iniciativas do Município em 2019 

9. Proposta – Autorização prévia de investimentos, tendo em vista o recurso a empréstimo de médio 

e longo prazo, para apoio à atividade económica no concelho de Serpa 

10. Transferência de competências 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H00 da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º do 

Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

 

  O Presidente da Câmara           A Secretária 

 

                   

         ______________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                        Anabela Baleizão Cataluna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


